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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda februari 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand februari 2019. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
FEBRUARI
DATUM
31 januari – 1
februari
7 februari

8 februari
11 februari
12 februari
18 februari
18 februari

RAAD
Informele Raad Buitenlandse
Zaken (Gymnich)
Informele Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken
(Binnenlandse zaken)
Informele Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken (Justitie)
Eurogroep
Raad Economische en
Financiële Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie)

WOORDVOERDER
Federaal

ASSESSOR
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Interne markt:

Interne markt:

Federaal
Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaams Gewest

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
Federaal

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.

Industrie: Brussels

19 februari
19 februari
21-22 februari

Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek)
Raad Algemene Zaken
Informele Raad Buitenlandse
Zaken (Handel)
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2. Agenda maart 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand maart 2019. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling over
ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – maart 2019.
MAART
DATUM
4 maart

5 maart
7 maart

7-8 maart
11 maart
12 maart
15 maart

18 maart

RAAD
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie) (poss.)
Raad Leefmilieu
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Transport) (poss.)
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Eurogroep
Raad Economische en
financiële zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Raad Landbouw en Visserij

WOORDVOERDER
Federaal

ASSESSOR
Waals Gewest

Waals Gewest
Federaal

Federaal
Vlaams Gewest

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Visserij: Vlaams
18 maart
19 maart
20 maart

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Tripartite sociale top

Gewest
Federaal
Federaal
Federaal

21-22 maart
26-27 maart

Europese Raad
Informele Raad Transport

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
Vlaams Gewest
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
19 februari 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Meerjarig Financieel Kader
agenda
2. Voorbereiding Europese Raad 21-22 maart 2019
3. Discussienota ‘Naar een duurzaam Europa in 2030’
4. Hongarije – Waarden van de Unie
5. Polen – Rechtsstaat
1.

Meerjarig Financieel Kader

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad besprak de stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader.
De discussie spitste zich daarbij vooral toe op het proces. Het voorzitterschap gaf aan binnen de
werkgroep verder te werken aan de vereenvoudiging van de negotiating box. In voorbereiding
hierop zullen verschillende thematische besprekingen georganiseerd worden, o.a. over flexibiliteit,
klimaat en conditionaliteiten. Deze gestructureerde, thematische benadering kreeg de steun van
een overgrote meerderheid van de lidstaten. Enkele lidstaten gaven daarnaast aan dat kwaliteit
boven snelheid gaat, terwijl andere lidstaten een akkoord in de herfst van 2019 als uitgangspunt
nemen. Op vlak van de inhoud van de negotiating box herhaalde België, net zoals de andere
lidstaten, haar gekende onderhandelingspositie. Inzake eigen middelen sprak België steun uit voor
de plastiekbijdrage, het behoud van de 20% inningskosten en de vereenvoudiging of afschaffing
van het BTW-systeem. Daarnaast benadrukte België opnieuw het belang van ‘excellentie’ inzake
onderzoek, steun voor het ‘rule of law’- voorstel, de nood voor maatregelen om investeringen te
ondersteunen en steun voor de afschaffing van externe convergentie.
2. Voorbereiding Europese Raad 21-22 maart 2019

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Raad van maart zal focussen op jobs, groei en competitiviteit, een Europese
langetermijnstrategie voor klimaat en externe relaties. De Europese Raad zal tevens spreken over
de EU-China relatie. Er werd opgeroepen tot goede voorbereiding van de aanstaande EU-China
top op 9 april, waarbij een eenduidig en vooruitkijkend EU-standpunt belangrijk is. Verder zal er
ook over een systemische benadering van desinformatie gesproken worden. Tot slot werden
migratie, het budgettair instrument voor de eurozone en de 10e verjaardag van het Oostelijk
partnerschap ook nog vermeld.
3. Discussienota ‘Naar een duurzaam Europa in 2030’

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad besprak de discussienota over een duurzaam Europa in 2030 die op 30 januari 2019 door
de Commissie werd gepubliceerd. Lidstaten verwelkomden de discussienota en bespraken de
belangrijkste terreinen waarop voor de EU de meeste voortgang te boeken valt, alsook de drie
scenario’s die de Commissie in haar discussienota uiteenzet. De Raad wil snel overgaan tot
coherente actie op nationaal, regionaal en mondiaal niveau om zo de implementatie van de
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te realiseren. De Raad zal naar verwachting
Raadsconclusies ten aanzien van de discussienota aannemen. De inhoud van de nota zal verder
ook aan bod komen tijdens de bijeenkomsten van het High-Level Political Forum voor duurzame
ontwikkeling die dit jaar tweemaal, in juli en september, zal plaatsvinden.
4

4. Hongarije – Waarden van de Unie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad sprak opnieuw over de artikel 7-procedure ten aanzien van Hongarije die het Europees
Parlement in september 2018 inleidde. De Commissie gaf een update van de stand van zaken van
de procedure en de lopende inbreukprocedures t.a.v. het land op het terrein van de Uniewaarden.
De Commissie sprak verder haar afkeur uit over de binnenlandse campagne in Hongarije waarin
Commissievoorzitter Juncker ervan wordt beschuldigd de veiligheid in Hongarije in gevaar te
brengen door migratie te bevorderen. In de reacties van de lidstaten op de stand van zaken pleitte
België er opnieuw voor om een preventief toezichtsmechanisme inzake de rechtsstaat op te zetten,
dat de situatie in alle lidstaten op dezelfde wijze monitort en bewaakt. Zo kan vermeden werden
dat er onmiddellijk overgegaan moet worden tot de Art. 7-procedure.
5. Polen – Rechtsstaat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad boog zich opnieuw over de artikel 7-procedure t.a.v. Polen die de Commissie in december
2017 inleidde vanwege de grote zorgen over de rechterlijke onafhankelijkheid. De Commissie gaf
een update van de stand van zaken in de procedure en ten aanzien van de lopende
inbreukprocedures op het terrein van de rechtsstaat in Polen. Vervolgens vond er een
gedachtenwissel tussen de lidstaten plaats. Verschillende lidstaten spraken hun steun uit voor de
Commissie, en riepen Polen op om alle opmerkingen uit het voorstel van de Commissie uit
december 2017 op te volgen. Tot slot werd ook het peer review mechanisme waarvoor België pleit
opnieuw ter sprake gebracht door Duitsland, met de vermelding dat dit mechanisme door vele
lidstaten gesteund wordt.
4. Aspecten van het extern beleid van de EU

Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2019
Aan het begin van de zitting toonden de ministers van Buitenlandse Zaken zich tevreden over de
inwerkingtreding van het Prespa-akkoord, die de naamswijziging van Noord-Macedonië mogelijk
maakt. Daarnaast werd een uitvoerige bespreking over Oekraïne gehouden. De ministers
bespraken hoe de EU, na de ontwikkelingen rond de Zee van Azov en de Straat van Kertsj, kan
bijdragen tot een verbetering van de situatie, met name door intensievere steun in de getroffen
gebieden en in sectoren zoals spoor- en wegverbindingen, opleidingen en steun voor kmo's. De
Raad nam nota van de belangrijke vooruitgang die Oekraïne de afgelopen 5 jaar op een aantal
cruciale gebieden heeft geboekt. Zij onderstreepten dat het momentum van de hervormingen in
stand moet worden gehouden om de houdbaarheid op de lange termijn van de bereikte resultaten
te verzekeren, in het bijzonder met het oog op de komende parlements- en presidentsverkiezingen.
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Een volgend agendapunt was de situatie in Syrië. De ministers herhaalden dat de EU haar volledige
en ononderbroken steun verleent aan de inspanningen van speciaal VN-gezant Geir Pedersen, aan
het door de VN geleide vredesproces van Genève voor Syrië, dat cruciaal blijft voor de uitvoering
van Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad, en aan een geloofwaardige politieke transitie in
Syrië als de enige duurzame langetermijnoplossing voor het conflict. De ministers herhaalden dat
de EU pas bereid zal zijn aan de wederopbouw van Syrië bij te dragen wanneer er een brede, echte
en inclusieve politieke transitie in volle gang is. De ministers bespraken verder de voorbereidingen
voor de conferentie Brussel III over de ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio, die
van 12 tot en met 14 maart zal plaatsvinden en van essentieel belang blijft om de internationale
gemeenschap verder te mobiliseren tot humanitaire hulp en weerbaarheidssteun voor het Syrische
volk en de gastgemeenschappen (gemeenschappen in de bredere regio die Syrische vluchtelingen
opvangen). De hoge vertegenwoordiger benadrukte dat tijdens de conferentie nog meer aandacht
aan de rol van het maatschappelijk middenveld en van vrouwen zal worden besteed, en dat
verantwoordingsplicht en bestrijding van straffeloosheid een centrale rol zullen innemen.
Verder stonden nog Venezuela en de Hoorn van Afrika op de agenda. De Raad nam formele
conclusies aan over Jemen, over de EU-prioriteiten in voor mensenrechten relevante VN-fora in
2019, over klimaatdiplomatie en de Sahelregio.
Top van de EU en de Liga van Arabische Staten
Op 24 en 25 februari vond in Sharm El-Sheikh de allereerste top tussen de Europese Unie en de
Liga van Arabische Staten (LAS) plaats, waaraan 49 landen, de Liga van Arabische Staten en de EU
deelnamen. In hun besprekingen hebben de EU en de Liga van Arabische Staten opnieuw bevestigd
dat sterkere regionale samenwerking de sleutel is tot het vinden van oplossingen voor
gemeenschappelijke uitdagingen. Zij bekrachtigden hun voornemen om nieuwe kansen te creëren
door middel van een gezamenlijke aanpak, door mensen, en in het bijzonder vrouwen en jongeren,
centraal te plaatsen in een gezamenlijk project. De leiders erkenden de belangrijke rol van het
maatschappelijk middenveld. Beide partijen kwamen ook overeen de economische samenwerking
te versterken en een concrete agenda uit te werken, met name op het gebied van handel, energie,
wetenschap, onderzoek, technologie, toerisme, landbouw en andere gebieden die voor beide
partijen voordelig zijn. De EU en de Arabische leiders drukten hun bereidheid uit zich in te zetten
voor doeltreffend multilateralisme en een internationaal stelsel op basis van internationaal recht.
Doorgedreven samenwerking tussen de EU, de Liga van Arabische Staten, de Verenigde Naties en
de Afrikaanse Unie is cruciaal om mondiale uitdagingen aan te pakken.
De leiders hadden besprekingen over regionale kwesties als het vredesproces in het Midden-Oosten
en recente ontwikkelingen in Syrië, Libië en Jemen, en bevestigden hun engagement voor de door
de VN geleide processen en hun volledige steun aan de speciale gezanten/vertegenwoordigers van
de VN. Zij bevestigden hun gemeenschappelijke standpunten over het vredesproces in het MiddenOosten en hun bereidheid om een tweestatenoplossing te verwezenlijken als de enige realistische
manier om te komen tot een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede. Zij bevestigden ook
dat de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
moet worden gesteund en riepen op tot een fundamentele verandering ten goede van de
Gazastrook. UNRWA geniet financiële steun van de Vlaamse Regering. Door de financiële steun
aan UNRWA wordt uitvoering gegeven aan de resolutie van het Vlaams Parlement van 7 januari
2009 betreffende de oorlog in Gaza, waarin de Vlaamse Regering gevraagd wordt om inspanningen
te doen en zich aan te sluiten bij de initiatieven die door de EU zijn genomen om noodhulp naar
Gaza te sturen.
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Sancties
Op 25 februari besloot de Raad de beperkende maatregelen tegen Belarus (Wit-Rusland) met een
jaar te verlengen, tot en met 28 februari 2020. Deze maatregelen omvatten een embargo op
wapens en uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt.

Brexit
Na de negatieve stemming in het Britse parlement midden januari werden er gedurende de maand
februari volop gesprekken gevoerd tussen de Britse premier May en de Europese leiders en
staatshoofden met als doel een aanpassing van het terugtrekkingsakkoord om alsnog een
meerderheid in het Britse parlement te vinden. Deze gesprekken leidden niet tot een doorbraak.
De EU weigert om het terugtrekkingsakkoord opnieuw te openen, en wil geen heronderhandeling
van de backstop. De harde Brexiteers en de Noord-Ierse DUP-partij willen een akkoord zonder
aangepaste ‘backstop’ dan weer niet goedkeuren. Dit zorgt voor een blijvende impasse en de
onzekerheid bij burgers en bedrijven neemt verder toe. PM May kondigde aan dat er op 12 maart
opnieuw gestemd zal worden over het akkoord, maar zonder concrete wijziging of bijkomende
juridisch-bindende verklaring lijkt een goedkeuring onwaarschijnlijk. Bij verwerping van het
akkoord zal er op 13 maart opnieuw een stemming georganiseerd worden, maar ditmaal over een
terugtrekking zonder akkoord. Indien ook hier geen meerderheid voor is, zal er op 14 maart
gestemd worden over een korte verlenging van de Art.50 termijn. Een verlenging moet gevraagd
worden door het VK en door alle EU-lidstaten unaniem goedgekeurd worden. Verschillende
staatshoofden gaven al aan dit enkel goed te willen keuren indien er een garantie is dat dit een
oplossing biedt voor de impasse. Het verdere verloop van het politieke proces is dus opnieuw erg
onzeker.
Hoewel brexit-dag nadert, blijven goede banden tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk van
groot belang. Dit werd nogmaals duidelijk tijdens de ontmoeting van minister-president Bourgeois
met de Britse Foreign Secretary Jeremy Hunt op maandag 18 februari. Beide ministers waren het
ermee eens dat een no-deal brexit in niemands belang zou zijn en ze hoopten op een tijdige
oplossing. Minister Hunt bedankte Vlaanderen voor de constructieve houding doorheen de
onderhandelingen, waarop minister-president Bourgeois hem verzekerde dat Vlaanderen zich die
houding ook in de toekomst zal blijven aanmeten. Minister-president Bourgeois maakte wel
duidelijk dat de rode lijnen van de Britse regering gevolgen hebben voor de aard van de relatie
tussen de Unie en het VK na brexit. De ministers besloten dat nauwe samenwerking tussen
Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk in de toekomst van belang zal blijven, zowel op handelsvlak
als onder meer op vlak van cultuur, politiek en onderzoek.
Tot slot gingen de voorbereidingen op de gevolgen van brexit in februari ook volop verder. In het
kader van ‘preparedness’ deed de Europese Commissie deze maand een tour door de hoofdsteden
van de EU-lidstaten om een dialoog aan te gaan over de voorbereidingen die lidstaten treffen in
geval van een no-deal brexit, en hoe de Commissie hen hierbij kan assisteren. Op 15 februari kwam
de Commissie op bezoek in Brussel, en werd er informatie uitgewisseld tussen de Belgische
experten en de experten van de Commissie inzake onder meer visserij, douane en mobiliteit.
Daarnaast vond er op maandag 25 februari de tweede editie van de Vlaams-Nederlandse Europa
dag plaats, ditmaal volledig in het teken van brexit. Ook hier stond ‘preparedness’ bovenaan de
agenda. Nederlandse en Vlaamse diplomaten en experts kwamen samen om uitgebreid van
gedachten te wisselen over de nodige voorbereidingen die getroffen worden en over de
toekomstige relaties met het VK na brexit. Nederland en Vlaanderen dachten na over hoe ze
kunnen samenwerken om de negatieve gevolgen van brexit te mitigeren en om een nauwe
toekomstige relatie met het VK te verzekeren.
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Handel
De EU-lidstaten bespreken de twee ontwerpen van mandaten voor onderhandelingen met de VS
die de Europese Commissie op 18 januari 2019 voorstelde aan de lidstaten: een voor
onderhandelingen over een akkoord over tarieven op industriële producten en een voor
onderhandelingen over het vergemakkelijken van de conformiteitsbeoordelingen. Deze passen in
de acties die zijn afgesproken in de gemeenschappelijke verklaring tussen Commissievoorzitter
Juncker en president Trump van 25 juli 2018. Vlaanderen steunt de aanpak die in deze
gemeenschappelijke verklaring werd afgesproken. Het is echter duidelijk dat de VS geen nieuwe
tarieven mag instellen op uitvoer uit de EU op basis van onderzoek naar de bedreiging van de
nationale veiligheid in het kader van Sectie 232, zoals de VS in 2018 deed voor staal en aluminium
Op 17 februari droeg het US Department of Commerce zijn studie over de automobielsector in het
kader van het zogenaamde Sectie 232 nationale veiligheidsonderzoek over aan de president. Tot
op heden zijn de conclusies echter nog niet bekend gemaakt. De president heeft 90 dagen om te
beslissen welke gevolgen hij aan het onderzoek wil koppelen. Vermoedelijk temporiseert hij
omwille van de gerapporteerde vooruitgang in de onderhandelingen met China om tot een of
meerdere akkoorden te komen.
De derde onderhandelingsronde tussen de EU en Nieuw-Zeeland vond plaats van 18 tot 22 februari
2019. Beide partijen mikken nog steeds op een akkoord voor het einde van 2019. Vlaanderen steunt
deze doelstelling om met een gelijkgezinde partner snel tot resultaten te komen.
Eind februari vond de 20ste onderhandelingsronde tussen de EU en China over een
investeringsakkoord plaats. Zowel de aanboden (schema van engagementen en reserves die de
partijen nemen inzake investeringsliberalisering) als de teksten werden verder besproken.
Ook voor het Europees parlement was het een drukke maand. Het stemde in met de
handelsovereenkomst tussen de EU en Singapore, en keurde de verordening tot oprichting van
een Europees kader voor de screening van directe buitenlandse investeringen goed.
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5. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
12 februari 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister van Financiën Alexander De Croo
België
Hoofdpunten van de 1. Mededeling van de Commissie - Naar een meer efficiënte en
agenda
democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU
- gedachtewisseling
2. Koolstofbeprijzing en luchtvaartbelasting – informatie van
de Nederlandse delegatie
3. Conclusies over het verslag over de houdbaarheid van de
publieke financiën -aanneming
1.

Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie presenteerde haar mededeling betreffende de hervorming van de besluitvorming
in fiscale dossiers. In deze mededeling vraagt de Commissie de Europese leiders, het Europees
Parlement en andere belanghebbenden na te gaan of het mogelijk is om in vier stappen geleidelijk
over te schakelen van een besluitvormingsproces gebaseerd op unanimiteit naar een versoepelde
besluitvormingsproces op basis van gekwalificeerde meerderheid, zoals op de meeste andere EUbeleidsterreinen het geval is (verwijzen naar fiche in MED Vlareg betreffende het
Commissiewerkprogramma).
De ministers wisselden van gedachten over het topic. Een aantal lidstaten, waaronder Frankrijk,
deelden volmondig de analyse van de Europese Commissie. Een aantal lidstaten, waaronder
Nederland, reageerde eerder sceptisch. België zou het debat graag constructief verderzetten en
concretiseren welke dossiers in aanmerking komen. Commissaris Moscovici concludeerde dat
de tijd niet rijp is voor een snel akkoord over het voorstel. De Commissaris benadrukte dat we
in de richting van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid moeten evolueren als we
daadkrachtig willen reageren op uitdagingen van de toekomst. Voorlopig is het afwachten of
en wanneer de Europese Raad het dossier zal oppikken.
2. Koolstofbeprijzing en luchtvaartbelasting

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op initiatief van Nederland werd het onderwerp van koolstofbeprijzing en luchtvaartbelasting
in de Ecofin Raad besproken, met de bedoeling het onderwerp onder de aandacht van de
volgende Europese Commissie te brengen en tot een gecoördineerde actie op EU-niveau te
komen.
België kwam tussen om het Nederlands initiatief te steunen. Ook andere lidstaten, waaronder
Frankrijk, Finland en Spanje uitten bereidheid om het idee verder te bekijken.
De Commissie wenste de initiatief veel succes en verwees naar het belang van een lange termijn
strategie en het klimaatakkoord van Parijs. De Commissie maakte ook de verwijzing naar het
belang van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid in dit dossier.
Het topic zal mogelijks verder besproken worden op de informele Ecofin Raad van april.
Nederland zal in juli tevens een internationale conferentie over het onderwerp organiseren.
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3. Houdbaarheid van de publieke financiën

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In januari publiceerde de Europese Commissie haar rapport over de houdbaarheid van de
publieke financiën. Dit rapport wordt om de drie jaar gepubliceerd en beschrijft de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën van individuele lidstaten. Voor België identificeerde
het rapport een hoog houdbaarheidsrisico op middellange termijn (samen met 6 andere
lidstaten) en een hoog houdbaarheidsrisico op lange termijn (samen met 5 andere lidstaten),
o.a. door de hoge schuld en de kosten verbonden aan een verouderende bevolking.
De conclusies werden zonder discussie aangenomen.
Commissaris Moscovici nodigde de lidstaten met een hoog schuldniveau uit om van de goede
economische omstandigheden gebruik te maken om de schuld te reduceren en structurele
hervormingen door te voeren.
6. Raad Concurrentievermogen

Sessie Interne Markt, Industrie
Datum
18 februari 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Jan Hoogmartens, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger
België
Hoofdpunten van de 1. De impact van artificiële intelligentie op de EU-industrie
agenda
2. Een Schone Planeet voor allen: strategische langetermijnvisie
voor een klimaatneutrale economie
3. Europees Semester
1.

De impact van artificiële intelligentie op de EU-industrie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en KMO’s Bienkowska
presenteerde het gecoördineerd plan inzake artificiële intelligentie (AI). Ze benadrukte dat de EU
een leider moet worden, gezien de troeven die ze heeft in robotica. Er is een globale benadering
nodig die de nadruk legt op vaardigheden en functieprofielen. Ze stelde ook dat het ethische en
juridische kader erg belangrijk is om het vertrouwen van de burgers te scheppen en tegelijkertijd
flexibel te blijven. AI moet deel uitmaken van het toekomstige industriebeleid. Om de creatie van
waarden te versnellen, is het belangrijk om te focussen op het gemeenschappelijke gegevensbeleid.
De Commissaris benadrukte ook nog dat het fundamenteel is voor elke lidstaat om tegen het
midden van 2019 een nationale strategie inzake AI in te voeren.
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Tijdens de gedachtewisseling verwelkomden de lidstaten de hoge kwaliteit van het gecoördineerd
plan inzake AI van de Commissie. Verschillende elementen werden aangehaald en benadrukt door
de lidstaten. België (en Vlaanderen) gaf aan dat AI gedragen moet worden door de bevolking en
het bedrijfsleven en dat bijkomende inspanningen op vlak van sensibilisering en informatie
daarom broodnodig zijn. De voordelen die in de gezondheidssector behaald kunnen worden ten
bate van de patiënt kunnen een inspiratiebron zijn. België riep ook op tot verdere inspanningen
in het aanpakken van het genderonevenwicht in het domein van AI. Tot slot gaf België aan dat
het belangrijk is om op een verantwoordde manier data ter beschikking te stellen om alle
mogelijkheden te geven aan de verdere ontwikkeling van AI.
De Raad nam, zonder discussie, conclusies aan over het gecoördineerd plan inzake AI.
2. Een Schone Planeet voor allen: strategische langetermijnvisie voor een klimaatneutrale
economie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Bienkowska presenteerde de strategische langetermijnvisie inzake klimaat die ze op
28 november 2018 heeft gepubliceerd over “A Clean Planet for All" — een schone planeet voor
iedereen. De visie identificeert gezamenlijke maatregelen op zeven strategische gebieden om tot
een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050 te komen. De
industrie moet zich voorbereiden op deze transitie, die variabele gevolgen heeft naargelang regio’s
en sectoren.
Tijdens de gedachtewisseling kwamen de meeste lidstaten (en ook België/Vlaanderen) tussen. In
het algemeen werd erop gewezen dat de overgang naar een koolstofarme economie een
opportuniteit is voor de EU. De Europese economie heeft de troeven in handen om wereldleider
inzake koolstofneutraliteit te worden. Maar om hierin te slagen, zal het noodzakelijk zijn effectieve
steun te verzekeren voor de industrie zodat deze concurrerend blijft.
België stipte daarnaast nog volgende zaken aan:
 het belang van de circulaire economie om het (her)gebruik van grondstoffen efficiënter te
maken, rekening houdend met het globaal concurrentievermogen en de effecten op het
energieverbruik.
 De Belangrijke Projecten van Gemeenschappelijk Europees Belang (IPCEI) met betrekking
tot de batterijen en de lage koolstofindustrie zijn essentieel om de industrie te
ondersteunen. Bovendien gaat het om strategisch belangrijke waardenketens.
 De Europese KMO’s mogen niet vergeten worden in het transitieproces.
 Technologieneutraliteit is essentieel.
Commissaris Bienkowska gaf mee dat de 2050-strategie in maart 2019 op de agenda van de
Europese Raad zal staan. Het voorzitterschap wees nog op de behoefte aan een sociaal
rechtvaardige en kosteneffectieve overgang en dat de conclusies van deze gedachtewisseling de
Europese Raad van maart 2019 zullen voeden.
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3. Europees Semester

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie beet de spits af door te stellen dat de ervaring met het Europees Semester heeft
geleerd dat er complementariteit bestaat tussen de doelstellingen van het Europees Semester
(meer convergentie o.a. voor de Eurozone) en de filière Concurrentievermogen binnen de Raad die
de afwerking van de ééngemaakte markt nastreeft. Als voorbeeld werd verwezen naar openbare
aanbestedingen en de verbetering van openbare uitgaven, en duurzame structurele hervormingen
van de werking en de economieën van de lidstaten. Ook werd de cruciale rol van de regionale
overheden in de verf gezet.
België (Vlaanderen) ondersteunde het toenemende belang van het Europees semester in de context
van het Europees economisch en financieel beleid en de verdieping van de Economische en
Monetaire Unie. België gaf ook aan dat het Europees semester zich in haar huidige vorm en in de
huidige omstandigheden niet kan substitueren als instrument voor toezicht op de werking en
bijsturing van de Europese eengemaakte markt. Dat laatste dient volgens België voorbehouden te
blijven aan de bestaande mechanismen en de Raad Concurrentievermogen. België onderstreepte
ook verschillende hervormingen die werden doorgevoerd in België om het concurrentievermogen
te ondersteunen, zoals de oprichting van het prijzenobservatorium, de hervorming van de loonwet
van 1996, of de recente oprichting van een nationale productiviteitsraad.
De Commissie eindigde met te stellen dat het Europees Semester zich meer zal focussen op de
micro-economische dimensie van de economie omdat dit een positieve impact zal hebben op de
cohesie tussen de lidstaten en de convergentie van hun economieën. Ze onderlijnde dat het
cohesiebeleid in se een investeringsbeleid is en dat er dus per definitie een link is naar het Europees
Semester.
Het voorzitterschap stelde dat meer convergentie en cohesie een positieve impact zullen hebben
op de EU-economieën. Verder onderlijnde het nogmaals het belang van digitalisering en dat een
verdere harmonisering van de dienstensector een positieve impact moeten hebben op KMO’s.

Sessie Onderzoek
Datum
19 februari 2019
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Jan Hoogmartens, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger
België
Hoofdpunten van de 1. Pakket inzake Horizon Europa
agenda
1.

Pakket inzake Horizon Europa

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Voortgangsverslag

Het voorzitterschap stelde het voortgangsverslag voor het Specifiek Programma voor. Geen
interventies. De Raad nam nota van het voortgangsverslag.
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b) Gedachtewisseling rond missies en partnerschappen

Europees Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie Moedas benadrukte om te
beginnen dat dit de laatste vergadering van de Raad is alvorens een akkoord over het Specifiek
Programma (SP) aangenomen zal worden. Er dient zich volgens de Commissaris een opportuniteit
aan om politiek richting te geven aan het technische niveau en om aan het Europees Parlement
te tonen dat de Raad bereid is zich te engageren en een akkoord te bereiken inzake het hele
Horizon Europa-pakket, vóór de verkiezingen van mei 2019. Volgens de Commissaris hoopt het
Europees Parlement op een pragmatische oplossing en moet de Raad tonen dat ze in een positie
is om een gelijkaardige pragmatische aanpak aan te nemen.
Moedas erkende dat er enorme vooruitgang is geboekt. Hij stipte drie zaken aan:
1. de huidige compromistekst van het SP voorziet de vroege betrokkenheid van de lidstaten
en duidelijkheid inzake de vorm van het strategisch planningsproces en het strategisch
plan zelf;
2. iedereen is het bijna eens wat de domeinen voor missies en partnerschappen betreft, of
nu nog een aantal woorden veranderd worden of niet; en
3. Annex I van het Specifiek Programma met de details inzake de clusters moet afgerond
worden: er is al veel werk gebeurd, maar er is een punt dat je de discussies moet stoppen,
en bovendien is het doel om brede lijnen te voorzien, zonder te gedetailleerd te gaan.
Volgens de Commissaris moeten de ministers dus het mandaat geven aan het technische
niveau om de discussies hierrond af te ronden.
In het debat over missies en partnerschappen gaven nagenoeg alle lidstaten, waaronder België en
Vlaanderen, aan de lijst van domeinen zoals die voorligt te kunnen steunen als compromis. De
lidstaten waren het ook eens dat er blijvend vooruitgang geboekt moet worden en dat er snel een
akkoord nodig is zodat de voorbereidingen tijdig opgestart kunnen worden. Al blijft kwaliteit
belangrijker dan snelheid. België vermeldde nog zijn voorstel voor een maatschappij-gedreven
missiedomein rond “strijden tegen ongelijkheden via onderwijs”, dat het in een volgende ronde
zeker opnieuw naar voor zal brengen. Daarnaast benadrukte België nog om in missiedomein 5
rond bodemgezondheid een verwijzing op te nemen naar voeding en om in partnerschapsdomein
6 de verwijzing naar (schone) waterstof zeker te behouden. Wat het Europees Parlement betreft,
was het duidelijk dat het Parlement betrokken moet worden, al werd geen duidelijke positie
ingenomen rond hoe dat exact moet gebeuren. België gaf aan dat de lidstaten via nauwe
samenwerking betrokken moeten zijn in het hele proces rond de missies en partnerschappen en
dat het Europees Parlement geconsulteerd kan worden over de lijst van domeinen.
Het voorzitterschap besloot dat de Raad het eens is geworden met de lijst van domeinen van
missies en partnerschappen. De gebieden zijn voldoende ruim opgezet en de lidstaten zullen
betrokken worden bij de concrete invulling ervan.

c) Gedachtewisseling rond de Europese Innovatieraad

Commissaris Moedas benadrukte om te beginnen het belang van de Europese Innovatieraad (EIC),
ook voor de toekomst. Er bestaat volgens de Commissaris al ruime consensus rond een aantal
zaken. EIC, met de instrumenten “Pathfinder” en “Accelerator”, zal het enige loket zijn waar kleine
innoverende bedrijven kunnen aankloppen. De band tussen EIC, het Europees Instituut voor
innovatie en technologie (EIT) en InvestEU moet echter voldoende duidelijk zijn.
In het debat over EIC stond het belang van de Europese Innovatieraad buiten kijf, ook voor België.
België benadrukte dat de EIC vooral Europese meerwaarde moet bieden en dat KMO’s er een
adequate plaats in moeten krijgen. Wat de relatie tussen EIC, EIT, InvestEU en VentureEU betreft,
benadrukten de lidstaten vooral het belang van synergieën, complementariteit en goede
afstemming.
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Commissaris Moedas verwelkomde aan het eind het enthousiasme van de lidstaten inzake de EIC.
Voorts stelde hij onder meer nog dat EIC een kapstok moet zijn voor alle soorten innovatie en dat
in de bestuursraden van EIC, EIT, InvestEU en VentureEU waarnemers uit elk van deze instellingen
aangeduid kunnen worden.
Het voorzitterschap besloot dat er op politiek niveau eensgezindheid is dat er geen overlappingen
op het vlak van steun mogen zijn en dat de EIC-steun via gemengde financiering (“blended finance”)
vooral gericht zal zijn op projecten die niet-bankabel zijn. Op basis van deze politieke richtsnoeren
zullen de discussies voortgezet worden door het voorzitterschap in triloog en in de Raad en zullen
de discussies voortgaan in de Raad, inclusief de discussies over Annex 1.

Link met het Europees Parlement

Het bevoegde Comité in het Europees Parlement is het Comité voor Industrie, Onderzoek en
Energie (ITRE). De ITRE-Commissie van het Europees Parlement duidde reeds rapporteurs en
schaduw-rapporteurs aan voor het hele Horizon Europa-pakket. Rapporteurs Dan Nica en Christian
Ehler legden voor de zomer hun conceptrapporten neer over de verordening en het besluit inzake
Horizon Europa. De ITRE-Commissie stemde op 21 november 2018 over het pakket, waarna het ter
goedkeuring werd voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 12
december 2018.
Nadat door de Raad een gedeeltelijke algemene benadering inzake de verordening werd
aangenomen op 30 november 2018, kon begin januari 2019 van start gegaan worden met de
onderhandelingen in triloog tussen Raad, Parlement en Commissie.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 28 februari 2019 werden geen voorstellen van richtlijn gepubliceerd.
2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 28 februari 2019 werden 10 aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2019/178
Naam: lood in lagers en
bussen in bepaalde niet
voor de weg bestemde
apparatuur voor
professioneel gebruik
RL: (EU) 2019/177
Naam: lood als activator in
het fluorescentiepoeder van
gasontladingslampen met
fosforen
RL: (EU) 2019/176
Naam: lood in de
metalliseerlaag van
bepaalde dioden
1

Inhoud

Omzettings
Bevoegdheid1
termijn
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/178 van de Commissie van 16 november 2018 tot 21-07-2019 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor lood in lagers en bussen in bepaalde niet voor
de weg bestemde apparatuur voor professioneel gebruik
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/177 van de Commissie van 16 november 2018 tot 29-02-2020 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor lood als activator in het fluorescentiepoeder van
gasontladingslampen met fosforen
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/176 van de Commissie van 16 november 2018 tot 29-02-2020 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of de aangenomen richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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RL: (EU) 2019/175
Naam: loodoxide in
fritaansmeltingen van
vensters voor bepaalde
laserbuizen
RL: (EU) 2019/174
Naam: een toepassing van
lood in kristalglas zoals
omschreven in Richtlijn
69/493/EEG
RL: (EU) 2019/173
Naam: een toepassing van
lood en cadmium in
drukinkt voor het
aanbrengen van email op
glas
RL: (EU) 2019/172
Naam: lood in soldeer voor
de totstandbrenging van
een haalbare elektrische
verbinding
tussen
een
halfgeleider-die en een
drager in „flip chip”behuizingen
voor
geïntegreerde schakelingen
RL: (EU) 2019/171

Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in de metalliseerlaag
van bepaalde dioden
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/175 van de Commissie van 16 november 2018 tot 29-02-2020 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor loodoxide in fritaansmeltingen van vensters voor
bepaalde laserbuizen
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/174 van de Commissie van 16 november 2018 tot 29-02-2020 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in kristalglas zoals
omschreven in Richtlijn 69/493/EEG
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/173 van de Commissie van 16 november 2018 tot 29-02-2020 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood en cadmium in drukinkt
voor het aanbrengen van email op glas
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/172 van de Commissie van 16 november 2018 tot 29-02-2020 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor lood in soldeer voor de totstandbrenging van
een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in „flip
chip”-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/171 van de Commissie van 16 november 2018 tot 29-02-2020 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
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Naam: een toepassing van
cadmium
en
cadmiumverbindingen
in
elektrische contacten
RL: (EU) 2019/170
Naam: een toepassing van
lood in op PZT gebaseerde
diëlektrische keramische
materialen voor bepaalde
condensatoren
RL: (EU) 2019/169
Naam: een toepassing van
lood in diëlektrische
keramiek in bepaalde
condensatoren
3.

vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van cadmium en
cadmiumverbindingen in elektrische contacten
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/170 van de Commissie van 16 november 2018 tot 29-02-2020 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in op PZT gebaseerde
diëlektrische keramische materialen voor bepaalde condensatoren
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/169 van de Commissie van 16 november 2018 tot 29-02-2020 Federale
wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
bevoegdheid
vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in diëlektrische
keramiek in bepaalde condensatoren

Stand van zaken omzettingsdossiers

Hieronder volgt een stand van zaken bij de omzetting van Europese richtlijnen. Dit overzicht bestrijkt enkel richtlijnen die een omzetting in de Vlaamse
rechtsorde vereisen. Waar Vlaanderen bij de omzetting van bepaalde richtlijnen slechts een adviserende rol heeft, worden deze richtlijnen niet in dit
overzicht opgenomen omdat zij geen omzetting vereisen in Vlaamse regelgeving.
Er wordt in dit overzicht een onderscheid gemaakt tussen de “interne markt” richtlijnen (Vlaams scorebord interne markt) en richtlijnen die niet onder
de interne markt vallen (overige Vlaamse omzettingsdossiers).
1.

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
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A. Vlaams scorebord van juni 20192
Het Vlaams scorebord van juni 2019 telt 6 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten. Vlaanderen heeft hier al 2 richtlijnen van omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken
Termijn
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1028 van de Commissie van 19 juli 2018 tot rectificatie van 31/12/2018
RL: (EU) 2018/1028
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad teneinde
Naam: Lolium × boucheanum
nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium × boucheanum Kunth op te nemen
Kunth
De Richtlijn is omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage III bij het besluit
Beleidsdomein(en): LV
van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de
Minister(s): Van den Heuvel
keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de certificering van loten van 25 ton
zaaizaden van grassen. Dit besluit is op 3 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
op 14 december 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.
RL: (EU) 2018/1027

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1027 van de Commissie van 19 juli 2018 tot wijziging van Richtlijn 31/12/2018
66/402/EEG van de Raad wat isolatieafstanden voor Sorghum spp. betreft

Naam: isolatieafstanden voor
De Richtlijn is omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de
Sorghum spp.
Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring
Beleidsdomein(en): LV
van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum. Dit
Minister(s): Van den Heuvel
besluit is op 3 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 14 december 2018
aangemeld bij de Europese Commissie.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

2

Laatste stand van zaken

Termijn

Het Vlaams scorebord van juni 2019 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2019. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2019 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2019.
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Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de 18-11-2016
uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
Naam: uitrol van infrastructuur
Deze richtlijn verplicht de lidstaten om nationale beleidskaders te maken voor de marktontwikkeling
voor alternatieve brandstoffen
van milieuvriendelijke energie/brandstoffen voor voertuigen en de bijhorende infrastructuur.
Beleidsdomein(en): OMG, MOW
Veiligheidsnormen in de Richtlijn voor tankstations en walstroomvoorzieningen moeten nog
Minister(s): Peeters, Weyts
omgezet worden in Vlaamse reglementering. Deze omzetting wordt uitgevoerd via een besluit tot
wijziging van VLAREM, een wijziging van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit per decreet
(beleidsdomein Omgeving) en een besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische
specificaties van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en binnenschepen (beleidsdomein
Mobiliteit en Openbare Werken).
RL: 2014/94/EU

-

-

Het besluit tot wijziging van VLAREM werd op 20 juli 2018 door de Vlaamse Regering
principieel goedgekeurd met het oog op adviesinwinning. Dit besluit werd voor de tweede
maal goedgekeurd op 21 december 2018. Definitieve goedkeuring en publicatie voorzien voor
maart – april 2019.
Het ontwerp van decreet dat het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wijzigt, is in
voorbereiding. Definitieve goedkeuring mogelijk tegen mei 2019.
Het besluit inzake walstroomvoorzieningen werd op 22 februari 2019 principieel goedgekeurd
door de Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning. Definitieve goedkeuring en
publicatie is wellicht voor april - mei 2019.

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging
Naam: vermindering van de
01-07-2018
van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
nationale emissies van bepaalde
De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar de richtlijn stelt dat de lidstaten de
luchtverontreinigende stoffen
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden tegen 15/02/2017 om te
Beleidsdomein(en): OMG
voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de lidstaten hun nationale emissieMinister(s): Van den Heuvel
inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde nationale emissie-inventarissen,
inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve inventarisrapporten als bedoeld in artikel
8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel 8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese
RL: (EU) 2016/2284
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Commissie en het Europees Milieuagentschap, overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I.
Artikel 10, lid 2 wordt omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het
internationaal milieubeleid, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en
Waalse Gewest inzake het toezicht op emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens
BS en het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse
andere wetten en decreten. Beide akten werden op 19 mei 2017 en op 29 mei 2017 aangemeld bij de
Europese Commissie.
Op Vlaams niveau worden de relevante onderdelen van de Richtlijn omgezet door een besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging
van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014. Het besluit werd op 11 december 2017
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 11 oktober 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.
De omzetting van de andere onderdelen van de richtlijn vereist een samenwerkingsakkoord tussen
de bevoegde federale en gefedereerde entiteiten. Dit akkoord is nog steeds in voorbereiding.
RL: (EU) 2015/996

Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke 31-12-2018
Naam: bepalingsmethoden voor bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
en de Raad
lawaai
De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
Beleidsdomein(en): OMG
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
Minister(s): Van den Heuvel
bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de
beheersing van omgevingslawaai en de sectorale voorwaarden voor luchthavens, en tot opheffing
van de beslissingen van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en 7 december 2007 betreffende
de aanduiding van de bevoegde instanties in uitvoering van de richtlijn 2002/49/EG inzake de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Dit besluit werd op 21 december 2018 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De Raad van State publiceerde een advies op 25 januari
2019. Definitieve goedkeuring en publicatie van het besluit wordt voorzien voor maart – april 2019.
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RL: (EU) 2018/410
Naam:
bevordering
kosteneffectieve
emissiereducties
koolstofarme investeringen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Van den Heuvel

Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van 31-12-2018
van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme 9-10-2019
investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814
en De omzettingstermijn van de Richtlijn is 9 oktober 2019, maar de Richtlijn bepaalt dat de lidstaten
de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking moeten laten treden om uiterlijk
op 31 december 2018 te voldoen aan de bekendmakings- en rapportageverplichtingen in artikel 1,
punt 14, onder f), van deze richtlijn betreffende artikel 10 bis, lid 6, van Richtlijn 2003/87/EG.
De omzetting is in voorbereiding op administratief niveau en zal via een aanpassing van volgende
teksten gebeuren:
1)

Besluit van de Vlaamse Regering inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen
voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen (het zgn. “VER-besluit”);
2) Vlarem II – Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne
De aanpassing van het VER-besluit en Vlarem II is in opmaak. Verhoopte eerste en definitieve
goedkeuring resp. in april en eind 2019.
B. Vlaams scorebord van december 20193
Het Vlaams scorebord van december 2019 telt 5 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2016/800
Naam: procedurele waarborgen
voor kinderen die verdachte of

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende 11/06/2019
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

3

Het Vlaams scorebord van december 2019 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2019.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2019 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2019.
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beklaagde zijn in een
strafprocedure
Beleidsdomein(en): WVG

De Richtlijn wordt op Vlaams niveau omgezet door het decreet betreffende het
jeugddelinquentierecht. Dit decreet is op 6 februari 2019 aangenomen in het Vlaams Parlement en
op 15 februari bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Minister(s): Vandeurzen
RL: (EU) 2017/1852
Naam: mechanismen ter
beslechting van
belastinggeschillen

Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting 30/06/2019
van belastinggeschillen in de Europese Unie
Het ontwerp van omzettingsdecreet is in opmaak op administratief niveau. Dit ontwerp wordt
momenteel afgestemd op het federale wetsvoorstel.

Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Peeters
RL: (EU) 2018/1846
Naam: vervoer van gevaarlijke
goederen over land
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

RL: (EU) 2019/114
Naam: Kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen zich ten
minste moet uitstrekken, en de

Richtlijn (EU) 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot aanpassing aan de 30/06/2019
wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Vlaanderen is bevoegd ADR- en ADN-aspecten in de Richtlijn om te zetten. De Vlaamse
omzettingsmaatregelen zijn in opmaak op administratief niveau. Voor ADR-aspecten loopt het
regelgevende werk, voor ADN-aspecten wordt nog gewacht op de publicatie van de Nederlandstalige
versie van de Richtlijn.

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/114 van de Commissie van 24 januari 2019 tot wijziging van de 31/08/2019
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek
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minimumeisen voor dat
onderzoek
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Van den Heuvel
RL: (EU) 2017/159
Naam: Uitvoering van het
Verdrag betreffende werk in de
visserijsector van de
Internationale
Arbeidsorganisatie uit 2007

Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door 15/11/2019
het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese
Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van
visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de
uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale
Arbeidsorganisatie uit 2007

Beleidsdomein(en): WSE

Het Vlaams Gewest is bevoegd artikel 20, derde lid, a) en b) om te zetten.

Minister(s): Muyters

▪

▪

Artikel 20, derde lid, a) wordt omgezet via artikel 17 en 21 van het ontwerp van decreet
betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een
registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen
inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Dit decreet werd op 28 februari 2019
goedgekeurd door de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie Innovatie en
Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement. De bespreking in de plenaire vergadering is
voorzien voor 20 maart 2019.
Artikel 20, derde lid, b) is al omgezet door het bestaande artikel 5, punt 9 van het decreet
van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling.

C. Vlaams scorebord van juni 20204
Het Vlaams scorebord van juni 2020 telt 3 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.

4

Het Vlaams scorebord van juni 2020 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2020. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2020 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2020.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2017/2109
Naam: passagiersschepen –
registratie en melding
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
RL: (EU) 2018/822
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking
tot meldingsplichtige
grensoverschrijdende
constructies

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2017/2109 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging 21/12/2019
van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen
die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en Richtlijn 2010/65/EU van
het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen
in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten
De omzetting is in voorbereiding in samenspraak met het federale niveau.
Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31/12/2019
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
De omzetting is in voorbereiding op administratief niveau.

Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Peeters
RL: (EU) 2018/844
Naam: energieprestatie van
gebouwen

Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van 10/03/2020
Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU
betreffende energie-efficiëntie

Beleidsdomein(en): OMG

De omzetting is in voorbereiding op administratief niveau.

Minister(s): Peeters
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2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 3 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

RL: 2014/36/EU
Naam: seizoenarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Termijn

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Crevits,
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. Dit
samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het
instemmingsdecreet werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 28 januari
2019 aangemeld bij de Europese Commissie. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het
grondgebied voor seizoensarbeiders voor meer dan 90 dagen.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste nog om te zetten onderdelen van de
richtlijn omgezet door: 1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de
Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de
Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari
tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake
de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en 2) een besluit
van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
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-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018
goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de
bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch
Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op
21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld
worden bij de Europese Commissie.

Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoenarbeiders onder andere op vlak van
toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
diensten (1), onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door
arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat
betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het
volwassenonderwijs, het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de codificatie betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de
Europese Commissie. Voor wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de
Algemene Wet op de Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie.
RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
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het kader van een overplaatsing de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
binnen een onderneming
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
Beleidsdomein(en): WSE, OV, betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met dit
WVG, KB
samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29
Minister(s): Muyters, Crevits,
januari 2019 aangemeld bij de Europese Commissie. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang
Vandeurzen, Homans
tot het grondgebied voor onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen
een onderneming voor meer dan 90 dagen.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de
Richtlijn omgezet door: 1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de
Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de
Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari
tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake
de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en 2) een besluit
van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers; en 3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van
de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
-

-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018
goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de
bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch
Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op
21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld
worden bij de Europese Commissie.
Het decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de
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richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een
hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van
onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming
en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op
onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten
of au-pairactiviteiten werd op 21 december 2018 finaal goedgekeurd. Dit decreet werd op
21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moet nog aangemeld worden
bij de Europese Commissie.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen
(2) en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen
en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en certificaten, werden het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de
gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op
25 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Voor wat betreft de erkenning van
andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties op 9 juni 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Voor
wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
Algemene Wet op de Kinderbijslag. (cf. supra) Voor wat betreft punt (3) werden het decreet
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houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het decreet
tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige
participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en
het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 23-05-2018
RL: (EU) 2016/801
voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
Naam:
voorwaarden
voor
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
toegang
en
verblijf
van
derdelanders met het oog op Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
onderzoek,
studie,
stages, federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
vrijwilligerswerk,
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of au- betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met dit
pairactiviteiten
samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29
Beleidsdomein(en): WSE, OV,
januari 2019 aangemeld bij de Europese Commissie. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang
CJSM, EWI, WVG en KB
tot het grondgebied voor onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen
Minister(s): Muyters, Crevits,
een onderneming voor meer dan 90 dagen.
Gatz, Muyters, Vandeurzen en
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de
Homans
Richtlijn omgezet door: 1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen
de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en
de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari
tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake
de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en 2) een besluit
van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers; en 3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van
de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
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-

-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018
goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de
bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch
Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op
21 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld
worden bij de Europese Commissie.
Het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de
gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen
met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang
en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen
een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad
van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders
met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 21 december 2018 finaal goedgekeurd.
Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moet nog
aangemeld worden bij de Europese Commissie.

Artikel 22 geeft recht op gelijke behandeling aan onderzoekers, vrijwilligers, stagiairs en au pairs
op vlak van (1) onderwijs en beroepsopleiding, (2) erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties overeenkomstig de geldende nationale procedures, (3) de takken van de
sociale zekerheid zoals omschreven in Verordening 883/2004 en dus de gezinsbijslagen
(kinderbijslag), (4) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek
beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
overeenkomstig het nationale recht en (5) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten; voor
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bepaalde van deze ‘gelijke rechten’ mag de lidstaat beperkingen stellen (neergelegd in de richtlijn).
Voor wat betreft punt 1, onderwijs en beroepsopleiding, werden op 23 mei 2018 7 stukken
regelgeving aangemeld bij de Europese Commissie. Het gaat om het decreet betreffende het
volwassenenonderwijs, het decreet betreffende het onderwijs XX, het decreet betreffende het
onderwijs XXI, het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen
betreffende het hoger onderwijs, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de
Europese Richtlijn 2005/36, het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs
en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot de
erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen
uitgereikt in het basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen
uitgereikt in het volwassenenonderwijs.
Voor wat betreft punt 2, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot
gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties op 8 juni 2017 aangemeld bij
de Europese Commissie. Voor wat betreft punt 3 dient een samenwerkingsakkoord te worden
opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag (cf. supra). Voor wat betreft
punt 4 werd het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 23 augustus 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in juli en augustus 2018 nog maatregelen te nemen in 13 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
5 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
8 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in juli en augustus 2018 betrokken in 12 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen
(=de afgeronde inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet formeel geklasseerd zijn door de Europese Commissie.5 Het gaat om:
8 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Zeven lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken

5

Nr.: 2019/0004

Fase 2: IGS (30/01/2019)

Naam: gemeenschappelijke
bepalingsmethoden voor lawaai

Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke
bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad

Deze inbreukdossiers zijn nog niet geklasseerd door de Europese Commissie omdat andere Belgische overheden nog steeds in gebreke zijn of omdat de Europese
Commissie nog steeds bezig is met het onderzoek naar de tijdige en volledige omzetting en toepassing van het Europees recht. Ook inbreukdossiers waarin
Vlaanderen meent dat de Europese Commissie ten onrechte van oordeel is dat Vlaanderen in gebreke is, vallen hieronder. Inbreukdossiers die geopend werden
tegen België wegens niet-naleving van het Europees recht door andere Belgische overheden waarbij Vlaanderen in orde was voor de opening van de inbreuk,
worden hier niet gerapporteerd.
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Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Van den Heuvel

De Europese Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die
tegen 31 december 2018 omgezet moest zijn.

Richtlijn: (EU) 2015/996

De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van
het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en de
sectorale voorwaarden voor luchthavens, en tot opheffing van de beslissingen van de Vlaamse Regering van 7
september 2007 en 7 december 2007 betreffende de aanduiding van de bevoegde instanties in uitvoering van de
richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Dit besluit werd op 21 december
2018 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De Raad van State publiceerde een advies op 25 januari
2019. Definitieve goedkeuring en publicatie van het besluit wordt voorzien voor maart – april 2019.

Nr.: 2018/0237

Fase 2: IGS (24/09/2018)

Naam: Vermindering van de
nationale emissies van bepaalde
luchtverontreinigende stoffen

23/11/2018: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.

Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Van den Heuvel
Richtlijn: (EU) 2016/2284

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering
van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en
tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG
De Europese Commissie stelt België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 3 juli 2018
omgezet moest zijn.
De omzetting van de richtlijn vereist een samenwerkingsakkoord tussen de bevoegde gefedereerde entiteiten. Dit
akkoord is in voorbereiding.

Nr: 2018/0131

Fase 2: IGS (19/07/2018)

Naam: Voorwaarden voor
toegang en verblijf van
derdelanders met het oog op
onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,

23/11/2018: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
21/09/2018: verzoek tot verlenging antwoordtermijn afgewezen.
19/09/2018: verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2018
Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

33

educatieve projecten of aupairactiviteiten

De Europese Commissie stelt België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 23 mei
2018 omgezet moest zijn.

Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG en KB

OV, Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door:
1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het
Minister(s): Muyters, Crevits, Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
Gatz, Muyters, Vandeurzen en samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
Homans
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende
Richtlijn: (EU) 2016/801
de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en 2) een besluit van de Vlaamse Regering
houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; en
3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld worden bij de Europese Commissie.
Het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige
Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad
van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen
met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van
derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801
van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en
verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 21 december 2018 finaal
goedgekeurd. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moet nog
aangemeld worden bij de Europese Commissie.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0015

Fase 3: MROA (04/10/2017)

Naam:
voorwaarden
voor
toegang
en
verblijf
van
onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing
binnen een onderneming

30/11/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op het MROA verzonden
24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door:
Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het
EWI, OV
Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Crevits
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
Richtlijn: 2014/66/EU
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende
de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en 2) een besluit van de Vlaamse Regering
houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; en
3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld worden bij de Europese Commissie.
Het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige
Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad
van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen
met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van
derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801
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van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en
verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 21 december 2018 finaal
goedgekeurd. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moet nog
aangemeld worden bij de Europese Commissie.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0699

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (19/06/2018)

Naam: seizoenarbeiders

5/02/2019: indiening Belgisch verweerschrift

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 5/11/2018: neerlegging verzoekschrift door de Commissie
WVG
19/09/2017: antwoord op MROA werd verzonden
Minister(s): Muyters, Crevits, 12/09/2017: weigering van de vraag tot verlenging van de antwoordtermijn vanwege de Europese Commissie
Vandeurzen
01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 13/12/2017
Richtlijn: 2014/36/EU
12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste nog om te zetten onderdelen van de richtlijn omgezet
door: 1) een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest,
het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van
het samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende
de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en 2) een besluit van de Vlaamse Regering
houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
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-

-

De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit moet nog aangemeld worden bij de Europese Commissie.

2. Acht lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2018/2337

Fase 2: IGS (24/01/2019)

Naam: energie-efficiëntie

Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en
houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG

Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Van den Heuvel
Richtlijn: 2012/27/EU

De Commissie stelt België en/of Vlaanderen in gebreke voor de vermeende verkeerde omzetting van volgende
bepalingen:
- artikel 18, lid 1, onder a), punt i), toegang tot informatie over beschikbare dienstencontracten voor energie en
clausules inzake specifieke rechten van klanten voor energiediensten.
- artikel 19, lid 1, van Richtlijn 2012/27/EU: voorafgaande evaluatie van opgesplitste prikkels in relatie
eigenaar/huurder
- artikel 21, in samenhang met bijlage IV: gebruik van conversiefactoren

Nr.: 2018/2283

Fase 2: IGS (24/01/2019)

Naam: beroepskwalificaties
Beleidsdomein(en):
WVG, CJSM, MOW

EWI,

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
OV, beroepskwalificaties
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Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts
Richtlijn: 2005/36/EG

Crevits, De Europese Commissie meldt voor Vlaanderen meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijn
en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. Vlaanderen beraadt zich over volgende
stappen.

Nr.: 2016/2005

Fase 2: IGS (8/11/2018)

Naam: luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa

14/12/2018: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Commissie

Beleidsdomein(en): OMG

Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa

Minister(s): Van den Heuvel
Richtlijn: Richtlijn 2008/50/EG

De Europese Commissie stelt dat de door de Richtlijn vastgestelde jaargrenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) in
de Agglomeratie Antwerpen overschreden is. Zij stelt België en Vlaanderen daarom in gebreke voor de vermeende
niet-naleving van artikel 13 lid 1 gelezen in samenhang met bijlage XI en van artikel 23 lid 1, tweede alinea.
Vlaanderen zal een antwoord op de IGS van de Commissie voorbereiden.

Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

Naam:
gelijke
behandeling 23/06/2017: aanvullend gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
man/vrouw in arbeid en beroep 31/08/2015: gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
Beleidsdomein(en): KB, WSE
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Minister(s): Homans, Muyters
Commissie
Richtlijn: 2006/54/EG

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
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op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015. Voor wat betreft het tweede
aspect zal de Vlaamse wetgeving mogelijk herbekeken worden.
Een gezamenlijk Belgisch antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015.
Nr: 2017/2174

Fase 2: IGS (25/01/218)

Naam: voor gebruikers bestemde 14/03/2018: antwoord op de IGS werd verzonden
nalevingsmaatregelen uit het De Europese Commissie is van oordeel dat België de krachtens de artikel 6, lid 1, en artikel 11 van Verordening (EU)
Protocol van Nagoya
nr. 511/2014 van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van
Minister(s): Van den Heuvel
Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende
uit hun gebruik in de Unie op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
Verordening: (EU) 511/2014
De Vlaamse overheid zal de verordening implementeren door: 1) een decreet over de toegang tot genetische
rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik; en 2) een
uitvoeringsbesluit genomen voor de toevoeging van de EU-Verordening aan de titel 16 ‘Handhaving’ van het
decreet algemene bepalingen milieubeleid met aanduiding van ambtenaren van het Agentschap Natuur en Bos als
handhavingsinstantie:
1)

Op 12 oktober 2018 keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet betreffende de toegang tot
genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik
voor een tweede maal principieel goed. Het ontwerp van decreet werd op 1 februari 2019 ingediend in het
Vlaams Parlement en werd op 26 februari 2019 goedgekeurd in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur,
Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Definitieve aanname in het Parlement is voorzien voor 6
maart 2019.
2) Op 4 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid) definitief goed. Dit besluit werd op 14 januari 2019 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd.
Nr. 2018/2095

Fase 2: IGS (7/06/2018)
19/07/2018: antwoord op de IGS verzonden naar de Commissie. In dit antwoord wordt toelichting voorzien bij de
Vlaamse omzetting van de richtlijn en worden remediërende maatregelen in het vooruitzicht gesteld.
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Naam: de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve
brandstoffen
Beleidsdomein(en): OMG, MOW
Minister(s): Peeters, Weyts
Richtlijn: 2014/94/EU

Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
De Commissie maakt voor het Vlaams gewest gewag van ontbrekende (informatie van) maatregelen onder Artikel
2, lid 1, Artikel 2, lid 6, Artikel 2, lid 8, Artikel 2, lid 9, Artikel 4, lid 6, Artikel 4, lid 11 en onder Bijlage II: punten 1.7,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 3.3. Maatregelen onder Artikel 4, lid 12 en Artikel 5, lid 2 zouden “lopend” zijn.
Veiligheidsnormen in de Richtlijn voor tankstations en walstroomvoorzieningen moeten nog omgezet worden in
Vlaamse reglementering. Deze omzetting wordt uitgevoerd via een besluit tot wijziging van VLAREM, een wijziging
van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit per decreet (beleidsdomein Omgeving) en een besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de technische specificaties van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en
binnenschepen (beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken).
-

-

Het besluit tot wijziging van VLAREM werd op 20 juli 2018 door de Vlaamse Regering principieel
goedgekeurd met het oog op adviesinwinning. Dit besluit werd voor de tweede maal goedgekeurd op 21
december 2018. Definitieve goedkeuring en publicatie voorzien voor maart – april 2019.
Het ontwerp van decreet dat het het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wijzigt, is in
voorbereiding. Definitieve goedkeuring mogelijk tegen mei 2019.
Het besluit inzake walstroomvoorzieningen werd op 22 februari 2019 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesinwinning. Definitieve goedkeuring en publicatie is wellicht voor
april - mei 2019.

Nr. 2018/2162

Fase 2: IGS (19/07/2018)

Naam: beroepskwalificaties

19/10/2018: antwoord op de IGS werd verzonden.

Beleidsdomein(en):
WVG, CJSM, MOW

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts
Richtlijn: 2005/36/EG

OV, 28/08/2018: het verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn werd goedgekeurd door de Europese Commissie.
België krijgt tot 20/10/2018 om een antwoord te formuleren op de grieven van de Commissie.

Crevits, 23/08/2018: Belgisch gecoördineerd verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend.
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties
De Europese Commissie meldt voor België en zijn overheden meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen
bij de richtlijn en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren en/of toelichting te
verschaffen. Voor Vlaanderen maakt de Commissie veelal gewag van een gebrek aan informatie bij de
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implementatie en uitvoering van verschillende onderdelen van de richtlijn. Vlaanderen zal in samenspraak met
andere overheden toelichting voorzien waar die door de Commissie gevraagd wordt. Het beraadt zich nog over
verdere remediërende maatregelen.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

Fase 3: MROA (28/04/2017)
in

de 14/11/2017: bijkomend antwoord op MROA werd verzonden
27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW

De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.

Minister(s): Weyts

Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er ook een permanente onderzoeksinstantie
worden opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt en over naar behoren gekwalificeerde onderzoekers
met deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee voor het uitvoeren van het onderzoek naar
de ongevallen met zeeschepen op de binnenwateren. Om dit te regelen zal er een samenwerkingsakkoord
afgesloten worden tussen de federale overheid en de gewesten. Hiervoor werd een decretale rechtsgrond gecreëerd
in het verzameldecreet MOW 2018, dat op de Vlaamse Regering van 20 juli principieel werd goedgekeurd. Het
verzameldecreet werd op 7 december 2018 definitief goedgekeurd.

Richtlijn: 2009/18/EG

3. Acht afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2018/0303

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: technische voorschriften
voor binnenschepen

Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de
technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van
Richtlijn 2006/87/EG

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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Richtlijn: (EU) 2016/1629

De Europese Commissie berispt België voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 7 oktober 2018
moest omgezet zijn.
De richtlijn wordt omgezet via een besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische
voorschriften voor binnenschepen. Dit besluit werd op 20 juli principieel en op 5 oktober 2018 definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit is op 12 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 19 december 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.

Nr.: 2018/0304

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: technische voorschriften
voor binnenschepen

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/970 van de Commissie van 18 april 2018 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij
Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften
voor binnenschepen

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: (EU) 2018/970

De Europese Commissie berispt België voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 7 oktober 2018
moest omgezet zijn.
De richtlijn wordt omgezet via een besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische
voorschriften voor binnenschepen. Dit besluit werd op 20 juli principieel en op 5 oktober 2018 definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit is op 12 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 19 december 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.

Nr.: 2018/0299

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: toegankelijkheid van de
websites en mobiele applicaties
van overheidsinstanties

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid
van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans

De Europese Commissie berispt België voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 23 september 2018
moest omgezet zijn.

Richtlijn: (EU) 2016/2102

De richtlijn is omgezet door het Vlaams bestuursdecreet. Dit decreet werd op 7 december 2018 definitief
goedgekeurd, op 19 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 20 december 2018 aangemeld bij
de Europese Commissie.

Nr: 2018/0302

Fase 2: IGS (22/11/2018)

Naam: terrorismebestrijding
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Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen

Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en
ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad
De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de omzetting van art. 24, 2°, 3° en 6° en 26 van de richtlijn. Deze
bepalingen zijn omgezet in Vlaamse regelgeving en werden op 27 november 2018 aangemeld bij de Europese
Commissie.

Nr: 2017/0290

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: in het nationale en
internationale verkeer maximaal
toegestane
afmetingen
en
gewichten

20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende
wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de
in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten

Minister(s): Weyts

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit besluit werd op 17 januari gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. De overige artikelen worden omgezet door het
besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen
en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit besluit werd op 2 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie.

Nr: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
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De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke technische
controle van voertuigen en hun aanhangwagens. Het besluit werd op 17 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 18 mei 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.
Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam:
technische
controle 30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
bedrijfsvoertuigen langs de weg 27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): MOW
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Minister(s): Weyts

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn
2000/30/EG
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk
besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie),
en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering, werd op 17 januari gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door
een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische
controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen werd op 11 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op
16 mei 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0165

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (13/07/2017)

Naam: aanleg elektronische Vlaanderen heeft de richtlijn volledig omgezet op 19 december 2017.
communicatienetwerken
met
hoge snelheid
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Beleidsdomeinen:
OMG, CJSM, RWO

KB,

MOW, 22/01/2019: pleitzitting bij het Europees Hof. Vlaanderen is niet vertegenwoordigd. De Commissie laat verstaan dat
enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in gebreke blijft de Richtlijn volledig om te zetten. Het Hof zal Vlaanderen
Weyts, wellicht ontzien in een eventueel arrest.

Minister(s): Homans,
Peeters, Gatz, Van den Heuvel
Richtlijn: 2014/61/EU

18/04/2018: dupliek vanwege België. Vlaanderen is van mening dat de richtlijn wel volledig werd omgezet en
weerlegt de argumenten van de Europese Commissie.
06/03/2018: repliek vanwege de Europese Commissie. De Europese Commissie is van mening dat Vlaanderen de
richtlijn niet volledig heeft omgezet.
08/03/2018: de Europese Commissie beslist om de hoogte van de gevraagde dwangsom te verminderen tot €12 142,
08 per dag
05/01/2018: verweerschrift ingediend
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Commissie
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De richtlijn wordt omgezet door het decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het decreet werd
op 14 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 november 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie, samen met het KLIP-decreet en het GIPOD-decreet dat ook enkele artikelen van deze richtlijn omzetten
én een concordantietabel. Op 30 november 2017 en op 11 december 2017 werden nog vijf stukken regelgeving die
artikelen van deze richtlijn omzetten aangemeld bij de Europese Commissie.
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Er werd tevens een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening inzake breedband
werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 augustus 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen
kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook bij geschillen
over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de fysieke
binnenhuisinfrastructuur. Het samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurd,
het samenwerkingsakkoord werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het instemmingsdecreet met het
samenwerkingsakkoord werd op 19 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de
Europese Commissie.
4. Vier afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2018/2212

Fase 2: IGS (19/07/2018)

Naam: gebruik van de 470-790 21/01/2019: Belgisch verzoek tot klassering verstuurd naar de Europese Commissie als aanvulling op het antwoord
MHz-frequentieband in de Unie op de ingebrekestelling
Beleidsdomein(en): CJSM

13/11/2018: Belgisch antwoord op ingebrekestelling ingediend

Minister(s): Gatz

12/09/2018: verzoek tot verlenging antwoordtermijn tot 20/11/2018 goedgekeurd

Besluit: (EU) 2017/899

Besluit (EU) 2017/899 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende het gebruik van de 470790 MHz-frequentieband in de Unie
De Commissie berispt België voor de vertraagde uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Besluit (EU) 2017/899, dat
stelt dat lidstaten tegen 31 december 2017 alle nodige grensoverschrijdende frequentiecoördinatieovereenkomsten
binnen de Unie moeten sluiten om het gebruik van de 700 MHz-frequentieband toe te laten. Volgens de informatie
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waarover de Commissie beschikt, heeft België dergelijke overeenkomsten nog niet gesloten met Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk.
- Een Belgisch-Duits akkoord is afgesloten en finaal.
- Een Belgisch-Brits akkoord is afgesloten en finaal.
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: Omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): OMG

05/04/2017: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS

Minister(s): Van den Heuvel

03/04/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie

Richtlijn: 2002/49/EG

15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel
7, lid 2, artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten
de agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor
de voornaamste luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering
goedkeuring te geven aan de actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3
miljoen voertuigen per jaar’ en ‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000
treinpassages per jaar’. Deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie
bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie
bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren werden weerlegd in het antwoord op de
ingebrekestelling.

Nr.: 2017/2134

Fase 2: IGS (04/10/2017)

Naam: tijdspanne voor analyses
van de relevante producten- en
dienstenmarkten in de sector
elektronische communicatie

31/01/2018: antwoord op de IGS aan de Commissie verzonden. In dit antwoord werd een planning opgenomen
voor marktanalyses.
De Europese Commissie is van oordeel dat België kaderrichtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, met name artikel 16, lid 6, wat betreft
47

Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Gatz
Richtlijn: 2002/21/EG

de tijdspanne voor analyses van de relevante producten- en dienstenmarkten die aan regelgeving ex ante kunnen
worden onderworpen in de sector elektronische communicatie in België, verkeerd toepast.
België onderneemt momenteel stappen om de marktanalyses af te ronden, en zo aan de in de ingebrekestelling
aangehaalde tekortkomingen tegemoet te komen. Een ontwerp van besluit, dat werd opgemaakt in de schoot van
de interfederale Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector, ontving een gunstig
advies vanwege de Europese Commissie en werd op 11 juli 2018 gefinaliseerd. Het federale niveau moet dit besluit
nog aanmelden bij de Europese Commissie.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

Naam:
gemeenschappelijke 19/07/2016: antwoord op MROA verzonden
regels interne markt voor 16/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA goedgekeurd door de Europese
elektriciteit en aardgas
Commissie
Beleidsdomein(en): OMG
04/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Minister(s): Peeters
Commissie
Richtlijnen:
2009/73/EG

2009/72/EG, De Europese Commissie is van oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de
bevoegdheden van de nationale regulerende instanties (NRI’s) en de bescherming van consumenten onjuist werden
omgezet.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Volgende punten dien(d)en te worden aangepakt:
-

-

de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet
houdende wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de
regulator betreft. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie.
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het
technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse
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-

-

Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het
Vlaams Gewest werden op 10 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat
bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie.
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen.
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